Звіт
про повторне відстеження результативності рішення НКРЗІ від 23.08.2012
№ 428 “Про затвердження Правил надання в користування кабельної
каналізації електрозв’язку та визнання таким, що втратило чинність,
рішення НКРЗ від 23.07.2009 № 1607”, зареєстроване в Міністерстві юстиції
України 12.09.2012 за № 1571/21883
1. Вид та назва регуляторного акта
Рішення Національної комісії,що здійснює державне регулювання у сфері
зв’язку та інформатизації від 23.08.2012 № 428 “Про затвердження Правил
надання в користування кабельної каналізації електрозв’язку та визнання
таким, що втратило чинність, рішення НКРЗ від 23.07.2009 № 1607”,
зареєстровано в Міністерстві юстиції України 12.09.2012 за № 1571/21883.
2. Назва виконавця заходів з відстеження
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку
та інформатизації (далі – НКРЗІ).
3. Цілі прийняття акта
Метою прийняття цього регуляторного акта є запровадження державного
регулювання стосовно:
1. Процедури звернення суб’єктів господарювання до операторів
телекомунікацій щодо надання в користування кабельної каналізації
електрозв’язку (далі - ККЕ).
2. Використання всіма суб’єктами господарювання ККЕ.
3. Рівноправного доступу всіма суб’єктами господарювання до ККЕ.
4. Розгляду документів та встановлення вичерпного переліку документів,
який необхідний щодо надання в користування ККЕ.
5. Визначення термінів щодо порядку звернення про можливість надання
в користування ККЕ.
Крім того, прийняття акта забезпечить максимальне задоволення попиту
споживачів на телекомунікаційні послуги, створення сприятливих
організаційних умов для залучення інвестицій, збільшення обсягів послуг та
підвищення їх якості, розвитку та модернізації телекомунікаційних мереж.
4. Строк виконання заходів з відстеження результативності
З 01.05.2014 по 30.05.2014.
5. Тип відстеження
Повторне.
6. Методи одержання результатів відстеження
Для одержання результатів відстеження використовувався статистичний
метод відстеження за результатом якого встановлювалось:
- кількість звернень операторів, провайдерів телекомунікацій щодо
питань які виникають при укладанні договорів на надання в користування ККЕ;
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- кількість звернень операторів, провайдерів телекомунікацій щодо
врегулювання спорів при організації надання в користування ККЕ;
- кількість звернень споживачів телекомунікаційних послуг щодо надання
неякісних послуг.
7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалась
результативність, та також способи одержання даних
Результативність регуляторного акта відстежувалась на підставі аналізу:
- звернень операторів, провайдерів телекомунікацій;
- звернень споживачів телекомунікаційних послуг.
8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта
Показниками результативності регуляторного акта є відсутність звернень
операторів щодо врегулювання спорів при організації надання в користування
ККЕ, а також зменшення скарг споживачів щодо надання неякісних послуг.
Аналіз кількісних даних наведено у таблиці.
№ за
п/п
1.

Найменування показників
Кількість звернень споживачів телекомунікаційних
послуг щодо надання неякісних послуг

Кількісні показники
2013
5 міс. 2014

129
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Водночас, слід зазначити, що звернень операторів щодо врегулювання
спорів при організації надання в користування ККЕ та звернень операторів,
провайдерів телекомунікацій щодо питань які виникають при укладанні
договорів на надання в користування ККЕ до НКРЗІ не надходило.
9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня
досягнення визначених цілей
Рішення НКРЗІ визначає умови надання в користування ККЕ операторів,
провайдерів телекомунікацій іншим суб'єктам господарювання для власних
потреб або надання телекомунікаційних послуг.
Прийняття Правил дозволило більш ефективно здійснювати з боку НКРЗІ
регулювання взаємодії операторів телекомунікацій при доступі та використанні
ККЕ, а також захищати інтереси операторів, спрямовані на розвиток власних
мереж та права споживачів з метою отримання якісних телекомунікаційних
послуг і збільшення їх обсягу.
Позитивними результати прийняття нормативно- правового акта:
подальший розвиток ринку телекомунікацій України;
збільшення обсягу та якості телекомунікаційних послуг;
задоволення потреб споживачів у нових та якісних телекомунікаційних
послугах;
Підсумовуючи зазначене, на підставі результатів повторного відстеження
результативності рішення НКРЗІ можна зробити висновок, що шляхом
розробки та прийняття зазначеного регуляторного акта вдалось досягти цілей,
визначених у аналізі регуляторного впливу.
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Одержані при здійсненні повторного відстеження регуляторного акта
показники результативності будуть використані при проведенні періодичного
відстеження результативності цього регуляторного акта.
Звіт про відстеження результативності підготовлено Департаментом
зв’язку НКРЗІ (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22, тел. 569-71-25).
Голова Національної комісії, що здійснює
державне регулювання у сфері зв’язку та
інформатизації

А. Семенченко

